
IERLAND EN HET FENIANISME. 

Dr was een t~d teen de ellende der Ierscho bevolking' prover- 
biaal was geworden, vooral teen de herhaalde mislukking der 
aardappelteelt een bepaalden hongersnood ten gevolge had, zoo 
als in 1847. 8edert dlen tijd hebben onderscheiden regeringsmaat- 
regelen op her grondbezit en de armverzorging betrekklng heb- 
bende, gevoegd bij de algemeene outluiking van den landbouw, 
ingevolge de ophemng der graanregten; daarbij her freed~'ade- 
stelsel in her algemeen, en eindelijk, niet her minst, de landver- 
huizing op groote schaal, veel verligting in dien toestand aauge- 
bragt, die zich ook hler op een eigenaardige wijze getoondbeeft. 
~ven als de bevolking van Ierland in de rampspoedigejaren hand 
over band toenam, zoodat in tegenstelling met her doorgaans 
waargenomeue, en gelijktijdig in Engeland plaats vi.ndende, de 
natuurlijke toeneming der bevolking hier geen maatschappelijken 
vooruitgang aanduidde, even zoo kenmerkte zich de betere periode 
door trapsgewijze vermindering van her bevolkingcijfer. Her cijfer 
dat in 1841nog 8,175,000 bedroeg, was in 1852 tot 6,336,000 en 
in 1866 tot 6,571,000 zielen verminderd. 25jaren geleden bedroeg 
zij dus e~. 46 pot. meet dan thans. (*) 

De woelingen der feniaus, de hervatting der oude, lang ont- 
wende gruwelen van roof, moord en brandstichfing die men in 
de laatste jaren weder had op te merken, doen van zelve de vraag 
rijzon of de verbetering van her Iersehe pauperismus een werke- 
lljke genezing, dan wel slechts een tljdelijk palliafief is geweest, 
m. a. w. of de maatsehappelijke toestand, trots de tijdelijke vet- 

(*) De bevolklng van Icrland bedroeg: 
1821 6,801,000 (ecrste eomp1, census.) 
1831 ~/,767,000 
1841 8,175,000 
1851 6,515,000 
1861 5,788,000 
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ligting door de emigra~ie aangebragt, nie~ welligt even treurlg, 
zoo niet erger is dan vroeger. 

In dat geval zou men geneigd zljn de woellngen der fenians 
uit een meet verschoonend oogpunt te: beschouwen, doch een 
overzigt der toestanden zoo als die in een belangrijk, werk van 
een Iersch grondeigenaar lord Dufferin gegeven.word0, moet t o o  
een tegenovergesteld besluit voeren. De balans opmakende voor 
den maatschappelljken toestand een 20Oal jaren geleden, en den 
tegenwoordigen, war de voornaamste 9ociale gegevens betterS, 
komt men tot de ervaring dat de welvaartsvoorwaarden der 
bevolking, die voor een groot deel in den landboaw haar be- 
staan rindS, ongelijk gunstiger zijn thans dan 0P he~ vroegere 
tijdstip. , 

Her is bekend dat de voorname oorzaak van Ierlands armoede 
in 1847 was de overvloedige landbouw-bevolking in verhouding 
too hot verkregen totaal-produet. De aartsbisschop Whateley, en 
~nderen die deze kwes~i~n behandelden, betoogden dat in Ierland 
op een gegeven oppervlak0e gronds 5 personen hun bes0aan 
moesten vinden tegen 2 in ]~agel~.nd, terwijl he~ product van 
die opperv]akte dooreengerekend, tooh 4 maal geringer was dan 
in ]~ngeland, zoodat, zamengevat, de beschikklng over landbouw- 
product per persoon stond in de beide lsnden = 10 : 1. Leonce de 
Lavergnerekent dat echoer een overdreven voorstelling en recent 
dat men in Ierland in vergelijking met Engeland een dubbele 
landb0aw-bevo!king tegen de kelf~ van landbouw-product kan 
aannemen, eene verhouding dus van ~ : 1, hetgeen indedaad reeds 
een genoegzaam verschil ten nadeele van Ierland aanduidt. (*) 

De sterke uitvaart der bevolking heeft zeker een  gr0ote ver- 
andering hierin te weeg gebragt; de waarde van den handenarbeid 
is gestegen, on dat toont zich in her gemidde! d dag!OOnder 
arbeiders; dat was vroeger voor den landbouw ~ sh. per week, 
/ 2 . 4 0 ,  thans is hot op 8 sh. o f f 4 . 8 0  gekomen. Buitendien i s e r  
reel meet geregeld work en de telkens terugkeerende ledige tijden 
met al hun dembrallserenden nasleep, zljn zeldzamer dan voorheen. 
Gelijktijdig met deze stijging van her dagloon, vatt eene verblij- 
dende afneming op te merken van al te kleine 9earr~*. I n  statis~iek 
i 

(*) Deze ol~merkingen verschenen eerst in eta reeks van brieven in de Times, 
en werden later vereenigd uitgegeven, zamengevat in her werk De ~rerae~e-lan~ 
ver]~uir en )~e~ grondbezit. De Rev. d. d. mondes behandelde onla~gs dat werk 
vrij uitvoerig, waarvaa wij bier eene verkorte auslyse geven. 
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voorgesteld, (de acre - -  0,4 bunder) was de toestand ongeveer 
aldus: Van 

Hoeven onder 
Tof~l Pachthoeven waren: 5 acres (2 bund.) groo~te. 

1841 I 825.000 445.000 
1864 I 602.000 121.000 

De vermindering der kleine hoeven was dus reel sterke~ dan 
'der paehthoeven in her algemeen. D eze laatste vermlnderden in 
aantai met~ p. m. ~ n  vierde, de kl:elne hoeven mat bijna 4. ]:let 
.getal der pachthoeven van lets greeter oppervlakte, maar d~e toeh 
bok :onder dek le ine  cultuur z~n ire rangschikken, nl. die van 
2--6 bunders, is ook vermlnderd, doch sleehts met ~$n derde; 
daarentegen zijn de hoeven van 6 ~ 12 bunders nagenoeg ver- 
dubbeld, en de grootere hoeven, boven de 12 bunders, meet dan 
'verdriedubbeld. 

] le t  kleiner gef'al hoeven duid~ dus geenszins een vermindering 
aan van den t0taal in cultuur gebragten grond. In~egendeel, de 
ioppervlakte m e t  graan- en andere gewassen bezet is ongeveer 
dezelfde gebleven, en de oppervlakte weiland is aanzienlijk toe- 
genomen. :Ei~ was dus meer gr6ndgebruik tegenover een klelner 
getal gebrhlkers (pachters). ] le t  voordeelige Van ~tie strekklng 
sprlngt in her 0og. 

l~en rekent 'dat he~ minimum grond waarop een gezin in recle- 
lijkheid kan bestaan, op 6 bunders is te stellen. In  1847 ken de 
landbouwende bevolking op 6 0 ~  70 hoofden per 100 bunders 
'gesteld Worden. He~ gemiddelde over dd geheele beVolklng ge- 
nomen Was dus slechts iots boven dat minimum, en zal dus veer 
zeer velen aanmerkelijk daarbeneclen gewees~ zijn, zooals trouwens 
uit de menig~e verpaehtingen van 2 bunders blijk~. 

I)e em'igratie, We]ke de 0ogenblikkelljke verligting a~.nbr~gt, is 
niet alh'jd even stei~k doorgegaan. In de 5 jaren van den hongers- 
noo~ Veer i847 was z~ ongelijk sterker (*); daar0p vo]gde een 

(*)~ De tsndverhuizing uit her geheele Vereeaigd Koaingrijk, die van 1880 tot 
!840 had bedragcn: p ". 70,000 ]per jaar, bedroeg over bet rta~olgend tiental 1840 
tot 1850 reeds 168,000 per jaar, gemiddeld. Met 1846 hegiut de 'gzoote volks- 
verloop 

Uit'Veh K0m Hi'e~#a~ gih~en IJ Uit Ver~ Ken. Hi,ivan 'gibg~n 
~aar N.-.~merika naar N-hmerika. I] 

1846 129,000 155,000 I 1851 [ 830,000 80~000 
~8~7 $58,000 $55,000 �9 It 18~$ I .8o8,ooo ~80,ooo 
1848 248,000 ~$0,000 I] 1858 I 829~000 $68.000 
18~9 $99,000 . 260,000 " t " ~ 1854 .~ :358~000 $8.6~000 
1850 280,000 9~6,000 1855 176,000 152,000 
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t~dperk van verflaauwing, dat echoer ca. 1861--1866 weder door 
een vernieuwde sterkere eo~odu8 is opgevolgd. 

Bij den uitvoer der bevo!k~ng nam hot armen-ond0rhou~ o?.k 
af. Hot  getal der armen in de workhouses dat in 1852 nog !6,7,90, 0 
be.dro0g, is thans over de laat~te jaren tot 50,000 vermindCrd. 
Doch bijzo~der gunstig ten aanzien der volks~oestanden zijn do 
cijfo~.s van he~ Bankwezen. Immers, hot tota, al der depos~to's in do 
B~.i~ken van Ierland, hetwetk ca. 8 millioen pd. st. in 1.846 be- 
droeg, was in 1865 tot hot dub~ele, rnim 17 mjl, l.io, en, gestegon. 

De kleinere bovolking heeft dus moor b ospaard., en hot getal 
der  ond ersteund0n bij de armenkassen verminder~te met ~. 

Z oucle echter een grondsl.ag tot degelijken vo, o r, uitg,~ng worclon 
~elegd, dau was hot niet genoog, dat de pl.et~ore dot bevolking 
~!oor een sterke ado.flaring t~del~k wierd ontlast, doch dan mo e~t 
ook hot gehalte van d.en la~dbouw on landbouwers verbeterd 
worden. Ook da.~ heeft dan o.ok wel p,l~ats geh.ad en laligs ~er- 
sehillendo wegen. De landverhuizing was in oen hater iadirocte 
gav01gen aok hier~oe w erkzaam. 

Vooreerst hebben de landverhuizers reel gold aan huune I6r- 
sche betrekkingen overgezonden, groo.~endeeIs om ook'deze te 
doen o, verkomen; ten anderen kwam een d~el def. j0ng.e lan..dver- 
l~tizers, door zucht naa.r do.n vaderlandschen gron. d gednevea, vaak 
later terug, gehard, ligchamelijk versterk~, gewend aan arbeid on 
me.t lal~dbo.u~v-ervaring toegerust, om daar weerjCarmer, te .wet, den. 
Mijn b,este paehters, zegt Lord Dufferin, zijn m.on.s.chen die. in .hun 
jeu.gd naar Noord-Amerik~ verhuisden en !a~er te~ugkeerden. 

De verbetering ,a~ den toesta~d v~n den-I~andbouw toon t zich 
ook door h~t foi l  dat sedert 1847 niet minder dan 800.000 b.un- 
ders onbebouwden grond zijn o,nt~Onnen; dat die vermeerdering 
geb ruikte grond, veelal de vee.~,e.el~ betrof, ~orwij! de graanteelt 
o,i~g~v.eer s~at~ionair bleef, do.e~ nieM ter z,ake. 't Was d e  na~uur- 
lijke loop, teen de prijzen v~n slagtvee en wol stegen , en de 
aa..nv.,eer van graa.n daarentegen g0heel vrij w o r d ; -  die aanvoeren 
hebben reel goods aan Ierland gedaan. De invoer in 186~ na- 
genoeg niet best a.ande, bodra~g~ th.ans p. m. 6 mill. mud tarwe 
.on or.on ~oo~e.el m. a'is per j,aar. Is. hot dan een teeken van achtoruit- 
gang,,zoo ~r b, ij .eo, n .kleiner cijfer van bevolking t,o,ch dezelfde ho eveel- 
!~r .bo u..,wl..~d ,e.n meet wei[and te bespeuren isP De waar.do 
van den veestapel, 20 mill. p. sterl ,  in 1841, is thans ook nagenoeg 
verdubbeld, el1 de aardappel, zoo langen tijd her s~apei2voedsel'der 

bore]king,  is da~ hog wel grootendeels, d0ch niet meer in die mate, 
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De sterke verdeeling van den grond, sores onder kleine grond- 
bezittors, doch vooral onder k]eine pachters, hoewel dit laatste 
zoo als wij zagen, reeds reel verbeterd is, blijf~ de hoofdkwaal 
van Ierland. 

Zij die zich de, vroeger zoo veelvuldige, betoogeu over de Iersche 
kwestie te binnen brengen, zuUen zich ook herinneren dat de 
sehuld der verarming veelal op de groote landheeren geworpen 
werd. Geheel ten onregte was dat verwijt niet,  doch :Lord 
Dufferin geef~ ook hieromtren ~ voldoende toeliehting; de emigratie, 
zeide men soreS', is reel ~an de lanclheeren zelf te wijten. Daarop 
betoogt de S. dat, zoo de landheeren veelal gedrukt waren door 
de armenbelasting, en dus in verwijdering der bevolklng een 
voordeel zagen, zlj thans toch geldelljk getroffon worden door de 
hoogere dagloonen die ten gevolge der emigratie voor de bebou- 
wing d.er gronden enz. moeten voldaan worden. Ook z~n de geregte- 
lijke verjagingen der paehters, (uitzetting uit de hoeve wegens 
wanbetaling), geenzins zoo veelvuldig als men sores wil doen 
gelooven : au~entieke eijfers der laatste iaren bewijzen dat die eviotiea 
thans op niet meer clan 1.500 voor geheel Ierland zijn te stellen. 
Yergelijkt men die cijfers met dat der emigrerende bevolking, 
p. m. 100.000 p. jaar, (* )dan  blijkt dat de landeigenaars in- 
derdaad slechts voor een zeer goring aandeel tot die verhuizing 
dwingen. 

De S. bespreekt voorts de gewoonte waaraan de achteruitgang 
der Iersehe ]andbouwers ook grootendeels ~te wijten is. :De eigen- 
lijke overbevolklng, in Ierland dagteekent slechts van ~'5 iaren 
geleden. Tegen her einde der vorige eeuw had hot weiland op verre 
na de overhand, de sterke verdeeling van den bodem tusschen 
een menigte bruikers was nog nlet aanwezig, die is later ge- 
komen, speeiaal tljdens de oorlogen der fransche revolut~e en 
hot keizerrijk, toen hooge prijzen voor landbouwprodue~en (hog 
door hot beschermend stelsel vermeerderd) tot bebouwing lokt~n 
en Engeland die produc~ea grootendeels uit Ierland verkreeg; 
toen begon de sterke mededinging voor groudbezit, welke door 
bijkomende gewoonten spoedig verderfelijk word voor den kleinen 
man. Ten eerste de zoogenaamde good-will, nl. een belangrijke 
geldsom welke door den nieuw optredenden pachter aan den af- 
tredenden moot voldaan worden, zoo hot oorspronkelijkheette 

(*) Namelijk voor Ierland alleen, de door ons straks medegedeelde cijfersi~e- 
treffen hot geheele rijk. 
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wegens verg0eding veer overgenomen verbe~eringen van grond of 
veer veestapel, doch ten slotte is die betallng ontaard in een 
soort van hefting of brandsehatting, door den nieuwen paehter te 
voldoen; deze quasi-vrijwilllge hemng bedraagt sores 10, 15, 20 
maal de pacht, en lag dus een greet beslag op her k~p!taaltje 
van den nieuwen pachter; deze was daardoor sores reeds van den 
aanvang zoozeer in her achtersplt, dat hij her bezwaarlljk te 
boven konde komen. 

~Een andere, schier gewigtiger kwaal van den Ierschen landbouw 
was her stelsel der zoogenaamde middle,hen of tusschenpersonen. 
•enschen mgt een ma~ig kapi~aalt.je die een hoeve van een 200tal 
bunclers in pacht hadden, begonnen, bij de rijzlng der landbouw- 
produeten, gedeelten daarvan to. verhuren, tegen een betrekkelljk 
hoogere pacht, en dat ham zoo toe, datmen eindelljk, her geheel 
tegen een pond sterling ( f  12) per bunder hurende, kleine stukjes 
tegen f 18 ~ f 20 per bunder in huur overdeed, en alzoo, zonder 
ze]f landbouwer te zijn, een netto winst van een E 1500 jaarlljks 
konde maken. De eerste verdeeling der pachten werd door verdere 
verdeellngen opgevolgd, en zoo kreeg men ten laatste de kteine 
bouwhoeve van een paar bunders. Her sehijnt dat de ]andheeren her 
nadeellge van dat stelsel, waartoe de pacht-contracten vrijheid 
schenen te ]aten, niet spoedig genoeg hebben ingezlen; zag men 
her in, dan was toch de lange paeht een hinderpaal tot spoedige 
verandering. Welligt ook werden zij verlokt door de geldel~jke 
voordeelen we]ke z~j er indlrec~elijk door verkregen, daarhet een 
concurrentie van groote paehters of i e hand pachters in her leven 
riep. Hoe dat Zlj, her kwam neder op uitputting van den grond, 
uitbreldlng van den aardappeltoelt, en verarming der  gezlnnen. 

Zoo de landheeren dus door kor~zigtlgheid en hebzucht en in 
sommlge gevallen door onnoodige hardheid on wreedheid, eenige 
schuld hebben te dragen, gewlgtiger is de beschu!diging die]ord 
D. tegen de Engelsche regering zelve rigt, nl. niet d e  tegen- 
woordige die integendeel, sedert de gezonde economische begrlppen 
aan wetgeviug en bestuur ten grondslag dienen, alles aanwendde 
om de lang geslagen wonden te heelen, - -  doch tegen de vroegere, 
de oude, hooghartige, easten-minnende Engelsehe rogerlng. Her  
exCluslvisme van ~Engeland deed Ierland ten offer brengen, en 
de opk0mst van Iersche nijverheid en handel werd systematlsch 
tegengewerkt. 

Ierland heeft schoone zeehavens, doch zij werden reeds veer 
eeuwen gesloten gehouden~ ten voordeele van den ~Engelsehen 
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handel. Van ouds was Ierland een rijk veehoudend land, en ann 
de Engelsche naburen werd her vee aangeboden- doch reeds onder 
Elisabeth aehtte men dat de ]~ngelsehe landbouw onder de con- 
eurrentie sehade leed, en de invoer van her Iersehe vee merd 

ver6oden. 

Onder Karel J_I verbood her Parlement den invoer van de Iersche 
wolle en onder WiUem IXI werden de wolfabrieken verboden. 
20,000 Iersehe wolfabriekanten verlieten her land. De systemati, 
sehe verdrukking heeft eerst ann her einde der voorgaande eeuw 
7erzaehting ondervonden. ]~Iaar her kwaad was gedaan. De vlas- 
culttmr die een uitzondering op deze onderdrukking maakte, heeft 
zieh krachtig on~wikkeld. Belfast, de zetel dier industrie, telde in 
18!1 hog maar 27,000 inwoners, thans heeft z~ er 150,000. War 
zou her wel geweest zijn indien de bewerking der wolle, de na- 
tuurlijk aangewezen industrie van Ierlanet ook vrij ware ge- 
weest? ]~[aar bij doze onderdrukking der nijverheid behoeft men 
zieh niet meer te verwonderen dat de bevolking, bij versperring 
der andere bestaanmiddelen, meet dan elders t0~ uitputtin~ van 
den grond werd gedreven. Ja ,  Engeland heeft een zware.sehuld 
jegens Ierland goed te makem 

Her is dan ook niet te v erwonderen dat verseheidene p!annen 
worden voorgestaan om door tussehenkomst des w0tgevers, ver- 
betering in her greet nan te brengen. 

Ben dier plannen, van den heer Bright, bedoelt oar .an  Staa~s- 
wege de gepachte gronden veer de paehtors in eigendom te kaopen, 
terwijl deze de schuld bij lange term[jnen zouden aflossen. Daar- 
door zouden de Engelsehe eigenaars gaandeweg ui~gestooten wet- 
den, (juist war de Ierseho fenians willen), en dat nog wel 
door middel van ]~ngelseh gel& t te t  ware zeker een vre~md 
homoeopatiseh middel, om de kwaal van hot fenianisme door her 
verlangde doel dot fenians te bestr~jden, - -  men mag tint,plan onder 
de onpraetische rangsehikken, Lord D. zegt dienaangaande v~ij 
!aconiseh dat, zoo de beer Bright kans ziet om die besteding van 
:Fmgelsche gelden ~an de ]~ngelsche be!astingschuldigen te ver- 
krijgen, hij veer zich daar niet tegen is. 

.&ndere besproken middeien seh~jnen een brulkbaarder weg 
.ann te pr.[jzem~ ~en  o.nt.ho,ude dat de. hoofdk~aal van Ierland 
niet:~zoozeer is de zeer kleine verdeeling van grondbezit ,  ~e 
morcellem.en$ de la prol~ridld , waarover seas (hoewe! deels ten- 

~,o~egte) .~n.!~rankrijk zoo gekla~gd wo.r,dt, geenszins: de gr~ud. 
~ie~do~ is juist nie~ sterk verdeeld~ on er zion hog groadbe- 
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zit~ingen vau 10, 20 ~ 80,000 bunders! (~) dooh do kwaal lig~ 
i,~ de verbrokke]igg der6ebouwing. 

Terwijl i n  Sehotland grondeigendom van 10,000 ~ 2.0,000 bunders 
sores in 6dne paoht i8 hegrepen,, vindt .men in Ierland grond- 
eigon, a.,rs die 2000 ja 4000 afzonderlijke paehters hebben[ HeO 
land ondervindt d~s tegelijk de nadeelen ~aa te woinig vor- 
deeld grondbezi, t e n  van te 8terk verdeelde bebouwing; de root- 
deelon der zoogena.,mde groo~e eullul~r ondervind~ men er niet,  
ter wijl die der kleine eultuur er ook niet aanwezig zijn. Voordeelon 
van klei~e eultuur ri~dt men nl. ntet bij ~.oer germge pae~ters, 
doe'h wel bij kleine ~elfbouwende grondeigeaaar~, de peasant pro- 
pietors, (welke voordeelen Smar~ 1~ilI zoo naauwkeuri, g analyseert.) 

]~et her dog op dien toest.,nd betoogen nu sommigen asn 
den eenen kant eene v, erandering in her erfregt; de ]~ngelscho 
beginselen van hot eerstgeboo~e-regt en hot regt van substitatie 
houden ook in Ierland de zeer groote eigendommen in stand, 
maar de publieke geest aldaar is die vooroordeelen veal minder gun- 
s~g dan in ~,ngeland. Men kan in Ierland ran de strange toepassing 
afwijken. 'Zonder nog in her uiterste van doorgaande rerdeeling 
te vervall~n, zou men b. v. den grond alleen onder mannelijke 
afstammelingen kunnen verdeelen, met uitslaiting der vreuwelijke 
l~n, zoo als b. v. in Kent  reeds gebeurt, of wel men zou de eerstge- 
borenen alieen een zekere voorkeur latch veer den grond on de heave. 

Is verandering van hot erfre#~ de aangewezen wag to~ before 
verhouding Tan grondeigendom, verandering der pachteon~racten 
Wordt door ~[r. But t  aangeprezen. Daze S. wil in de plaats der 
paehten een soort vau erfpaeht dean invoeren, veer 60 ~ 70 
jaar. I)at zoade dan wel de verbetering der gronden op do paeh- 
~ers overdragen (gelOk ook bij onze erfpachten), doeh nie~ zon'der 
redan wordt hiertegen aangevoerd, dat de grondeigen.aars zich 
in de laatste jaren geenszins ongenegen hebben betoond ver- 
beteringen aan te brengen. 

]~ven als de landbouw in Engeland, door de eoneurrontie~der 
vreemde graanaanvoeren aangespoord, hebben zij ook in Ierland 
b. v. volgens oitleieele bescheiden, in de laatste jaren veer meer 
dan 22 millioen gulden opgenomen, ten einde aan bl~vende 
verbeteringen: draineringen en aanbouwingen te besteden; be- 

(*) Ofschoon hierin reeds gaandeweg verande~Lug is gebragt door hat in 1849 
ingestelde Her tot liquidatie der ~l~o~eek~e~ulder~ i~ Ierl~rut. Daze nu~ige instcl- 
ling brengt jaarlijks veer ongeveer 12 millioon gulden waards san verhypothokoerde 
gronden aan de markt. 
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halve hog de kosten ui~ eigen middelen aangewend. Zou bui~en- 
dien bij die lange erfpachten hot stelsel der enderhuringen minder 
plaats vinden ~ Her ware te vreezen dat de erfpachter fei~elljk sleohts 
de plaats van den landheer zou vervullen. 

Intusschen gaat de ]~ngelsche wetgeving op hare gewone prak~isehB 
wljze met bescheiden stuksgewljze verbetering voort. ]~en bill onlangs 
door de regering ingediend, bepaalt dat de aftredende pachter 
regt heeft van den eigenaar vergoeding te vorderen veer den nog 
nie6 ui~gediend ?~e66ende verbeleringen (unexhaus.~ed improvements) 
door hem pachter aangebragt, daardoor vervalt hot mlebruik van 
den zoogenaamden good.will, lqoe die nieuwe maatregel werken 
zal, meet hog blijkon. De juiste bepaling te vinden war impro- 
ventenb is, en de waarde van hetgeen aan 't elnd der pacht 
daarvan hog ongebruikt en dus in den grond aanwezig is,  
kan reel moeijelijkheid geven. Bij de menigte pach~-oontracten 
die semmige landeigenaars hebben loepende, is hot niet to  ver- 
onderstellen dat zij gaaf-weg elks zoodanige vordering zullen 
toestaan, daar meet of minder toegevondheid hieromtrent lig~ 
op duizendo ponden sterling 'sjaars te staan komt. Hot middel 
heeft in elk geval hot voordeel van eenvotxdig te zijn, en geheel 
in den rationeelen weg te liggen. 

Hoe dit z~, hoofdzakelijk blijk~ o. i. nit hot aangeroerde, da~ 
de rampzalige toss,and van Ierland v66r en in 1847, nlet de 
maatstaf meet zijn, om da~ schoone land hog thans te beoordee- 
Ion. Door he~ vrijhan.delsstelsel, hot Engelsehe armwezenstelsel, 
de emigratie en de liquida~ie van bezwaarde goederen, is reeds 
reel verbe~ering aangebragt. Die verbetering was deels van blij- 
venden aard, en her fenianisme kan noeh in ~oenemende ellendo 
der tegenwoordige beweners, noch in foaten dot tegenwoor- 
digs la.ndheeren, neeh in die der tegenwoordige :Engelsche rege- 
ring, redelijken grond vinden veer zijno pogingen lot opstand, 
die veeleer uit zttiver politieke redonen en antagonlsme van rassen 
verklaard moeten worden. 


